
  
Krul, M., Wouden, J.C. van der, Schellevis, F.G., Suijlekom-Smit, L.W.A. van, Koes, B.W. Klachten van het 
bewegingsapparaat bij kinderen met overgewicht . Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde: 2009, 153(A641) 
 

This is a NIVEL certified Post Print, more info at http://www.nivel.eu 

Postprint 
Version 

1.0 

Journal website http://www.ntvg.nl/content/klachten-van-het-bewegingsapparaat-bij-kinderen-
met-overgewicht

Pubmed link  
DOI  

 This is a NIVEL certified Post Print, more info at http://www.nivel.eu    

Klachten van het bewegingsapparaat bij kinderen met 
overgewicht* 

MARJOLEIN KRUL1, JOHANNES C. VAN DER WOUDEN1, FRANÇOIS G. SCHELLEVIS2, LISETTE W.A. VAN 
SUIJLEKOM-SMIT3  EN BART W. KOES1 

 
1Erasmus Medisch Centrum, afd. Huisartsgeneeskunde, Rotterdam:  
2Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg, Utrecht: 
Prof. dr. F.G. Schellevis, huisarts en epidemioloog (tevens: VU Medisch Centrum, EMGO Instituut/afd. 

Huisartsgeneeskunde, Amsterdam) 
3Erasmus Medisch Centrum/Sophia kinderziekenhuis, afd. Kindergeneeskunde, Rotterdam:  
Dr. L.W.A. van Suijlekom-Smit, kinderarts 
Contactpersoon: Drs. M. Krul (m.krul@erasmusmc.nl). 

 
Doel: Nagaan of kinderen met overgewicht of obesitas vaker last hebben van klachten van het 

bewegingsapparaat en of zij hiervoor vaker medische hulp zoeken.  
Opzet: Dwarsdoorsnede-onderzoek. 
Methoden: We maakten gebruik van het huisartsregistratiesysteem en van patiëntenenquêtes 

uit de Tweede Nationale Studie uit 2001. Van 2459 kinderen waren geschikte data beschikbaar. 
Voor onze analyses gebruikten we: zelfgerapporteerde lengte en gewicht (BMI), 
zelfgerapporteerde klachten van het bewegingsapparaat in de voorgaande 2 weken, 
huisartscontacten in verband met klachten van het bewegingsapparaat in het afgelopen jaar en 
de leeftijd van de kinderen. We verdeelden alle kinderen in 2 groepen, van 2-11 en van 12-17 
jaar. 

Resultaten: Van de 2459 kinderen hadden er 219 (8,9%) overgewicht en waren er 100 (4,1%) 
obees. De totale groep kinderen met overgewicht of obesitas had significant vaker klachten van 
het bewegingsapparaat in het dagelijks leven dan kinderen zonder overgewicht, respectievelijk 
16,0% versus 14,3%; oddsratio (OR) 1,48 (95%-BI: 1,07-2,05). Verder uitgesplitst waren dit 
nek- en rugklachten (9,4% versus 8,6%; OR: 1,52 (1,00-2,28)), klachten van de onderste 
extremiteiten (8,8% versus 6,4%; OR: 1,64 (1,05-2,57)) en enkel- en voetklachten (6,3% 
versus 3,4%; OR: 2,21 (1,29-3,79)). Kinderen met overgewicht of obesitas in de leeftijd van 
12-17 jaar bezochten de huisarts vaker voor klachten van het bewegingsapparaat dan kinderen 
zonder overgewicht, respectievelijk 31,8% versus 22,3%; OR: 1,62 (1,00-2,63). Dit waren 
vooral klachten van nek en rug (8,2% versus 3,9%; OR: 2,23 (1,08-4,64)) en van de onderste 
extremiteiten (17,6% versus 10,1%; OR: 1,92 (1,05-3,51)).  

Conclusie: Kinderen met overgewicht of obesitas hadden vaker klachten van het 
bewegingsapparaat dan kinderen zonder overgewicht. 

 
Obesitas is bij volwassenen geassocieerd met een hogere prevalentie van klachten van het 

bewegingsapparaat, met name in de onderste extremiteiten.1-5 Vergelijkbaar onderzoek bij kinderen met 
obesitas is schaars. Dit terwijl de obesitasepidemie zich onder kinderen in razend tempo verspreidt. 
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Retrospectief onderzoek toont aan dat sommige bewegingsapparaataandoeningen die uniek zijn voor de 
kinderleeftijd mede veroorzaakt worden door overgewicht. Voorbeelden hiervan zijn epifysiolyse en O-
benen (tibia vara).6-8. Er zijn enkele studies gedaan naar de prevalentie van klachten van het 
bewegingsapparaat bij kinderen met overgewicht.9-11 Hoewel deze studies suggereren dat kinderen met 
overgewicht en obesitas gevoeliger zijn voor klachten van het bewegingsapparaat, is er nog geen stevig 
bewijs.  

Wij gebruikten data van een grote studie in huisartspraktijken uit 2001, de Tweede Nationale Studie, om 
de volgende vragen te beantwoorden: Rapporteren kinderen met overgewicht of obesitas vaker klachten van 
het bewegingsapparaat in het dagelijks leven dan kinderen met een zonder overgewicht? En: Bezoeken 
kinderen met overgewicht of obesitas vaker de huisarts voor klachten van het bewegingsapparaat dan 
kinderen zonder overgewicht? 

PATIËNTEN EN METHODEN 

Methoden 
In 2001 werd de ‘Tweede Nationale Studie naar Ziekten en Verrichtingen in de Huisartspraktijk’ (NS2) 

uitgevoerd.12 Hierin werden gedurende 12 maanden gegevens over patiëntencontacten uit het elektronisch 
medisch dossier (EMD) van alle geregistreerde patiënten van 195 huisartsen (164,75 fulltime-equivalenten 
(fte’s)) in 104 praktijken verzameld. Tevens werden gezondheidsinterviews gehouden bij een aselecte 
steekproef van geregistreerde patiënten binnen de NS2. Patiëntkenmerken zoals leeftijd en geslacht 
ontleenden we aan het huisartsinformatiesysteem (HIS).  

Interviews In de NS2 werd per 1.0 fte huisarts een steekproef van 150 patiënten van alle leeftijden 
getrokken. Deze patiënten werden uitgenodigd voor een mondeling af te nemen gestructureerde vragenlijst 
over de algehele gezondheid. Patiënten werden uitgenodigd totdat er 80 patiënten per huisartspraktijk 
deelnamen. Van de patiënten die niet reageerden werd het aantal contactverzoeken, de reden van niet 
meedoen, geslacht, leeftijd en postcode genoteerd.  

Items die wij voor ons onderzoek gebruikten waren leeftijd, zelfgerapporteerde lengte en gewicht en 
ervaren klachten van het bewegingsapparaat gedurende de 2 weken vóór het interview. De klachten van het 
bewegingsapparaat waarnaar wij keken waren: klachten van nek, schouder of hoge rug, 1 of beide 
ellebogen, polsen of handen, onderrug, 1 of beide heupen, knieën, enkels en voeten. Als kinderen jonger 
dan 12 jaar waren, werd het interview gehouden met de ouders. Omwille van de leesbaarheid van dit 
artikel, schrijven wij alsof de informatie van deze kinderen zelf afkomstig was. 

Contact met de huisarts Van alle kinderen van wie we interviewgegevens hadden, bekeken we ook de 
ziektegeschiedenis in het HIS van de betrokken huisarts. De huisartsen registreerden in dit systeem alle 
gezondheidsproblemen die tijdens een consult aan de orde kwamen en codeerden deze volgens de 
‘International classification of primary care’ (ICPC).  

Overgewicht en obesitas De indeling in ‘niet-afwijkend gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘obesitas’ maakten wij 
op basis van voor Nederlandse kinderen leeftijd- en geslachtspecifieke afkappunten van de BMI 
(kg/m2).13-15 De afkappunten werden hierdoor equivalent aan de afkappunten zoals die van volwassenen, 
namelijk BMI groter dan of gelijk aan 25 is ‘overgewicht’ en een BMI van groter dan of gelijk aan 30 is 
‘obesitas’. Wij berekenden de BMI van alle patiënten met behulp van de zelfgerapporteerde lengte en 
gewicht.  

Patiënten  
We analyseerden voor dit onderzoek de vragenlijstgegevens en corresponderende huisartsgegevens uit de 

NS2 van alle kinderen van 2-17 jaar oud. We excludeerden kinderen met een leeftijd onder de 2 jaar omdat 
obesitas niet is gedefinieerd voor deze groep. Om vertekening op basis van taalkennis te voorkomen en de 
betrouwbaarheid van onze BMI-afkappunten te vergroten, includeerden we alleen autochtone kinderen.  

Analyse 
In eerste instantie deelden wij de kinderen in 3 gewichtsgroepen in: ‘niet-afwijkend gewicht’, 

‘overgewicht’ en ‘obesitas’. De groepsgroottes werden te klein om dosiseffect-relaties vast te kunnen 
stellen. Daarom kozen wij ervoor om de kinderen met overgewicht en met obesitas als 1 groep te 
beschouwen. We vergeleken klachten van het bewegingsapparaat, zelfgerapporteerd danwel gemeld bij de 
huisarts, van kinderen met overgewicht of obesitas met kinderen met een niet-afwijkend gewicht. Hiervan 
berekenden we de oddsratio (OR) met bijbehorend 95%-betrouwbaarheidsinterval (95%-BI). In een 
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logistisch regressiemodel corrigeerden we voor leeftijd, geslacht en clustering binnen praktijken. Om 
verschillen tussen groepen te toetsen gebruikten we, waar toepasbaar, t-toetsen en χ2-toetsen. Een waarde 
van p < 0,05 beschouwden we als significant. We verdeelden de kinderen in 2 leeftijdsgroepen (2-11 en 12-
17 jaar) vanwege de verschillende manier van gegevensverzameling: bij kinderen onder de 12 jaar 
interviewden we ouders, bij kinderen boven de 12 jaar interviewden we de kinderen. Voor alle analyses 
maakten we gebruik van het computerprogramma SPSS 15.0. 

RESULTATEN 

Deelnemers 
Van alle uitgenodigde deelnemers wilde 65% meedoen aan het interview. Dit leverde 3017 geïnterviewde 

kinderen op. Na toepassing van de exclusiecriteria hielden wij 2719 kinderen over. Van 2459 (90%) 
kinderen hadden wij gegevens over lengte en gewicht, zodat wij de BMI konden berekenen. Van deze 2459 
kinderen, hadden er 219 (8,9%) overgewicht en waren er 100 (4,1%) obees. De gemiddelde leeftijd van alle 
kinderen was 9,1 jaar (95%-BI: 8,9-9,2). In de groep zonder overgewicht was dit 9,3 jaar (95%-BI: 9,1-9,5) 
en in de groep kinderen met overgewicht of obesitas was dit 8,3 jaar (95%-BI: 7,8-8,8). Er was geen 
significant verschil in de verdeling van het aantal jongens en meisjes tussen de beide groepen. In de groep 
kinderen zonder overgewicht was 47,0% jongen en in de groep met overgewicht of obesitas was 50,3% 
jongen (χ2-toets: p = 0,271). 

Zelfgerapporteerde klachten van het bewegingsapparaat 
Tabel 1 geeft een overzicht van de zelfgerapporteerde klachten, dat wil zeggen informatie verkregen uit de 

interviews. De totale groep (alle leeftijden) kinderen met overgewicht of obesitas geeft significant vaker 
klachten van het bewegingsapparaat in het dagelijks leven aan, dan kinderen zonder overgewicht: 16,0% 
versus 14,3%; OR: 1,48 (1,07-2,05). Ook in de groep van 2-11 jaar gaven kinderen met overgewicht of 
obesitas significant vaker klachten van het bewegingsapparaat in het dagelijks leven aan, dan kinderen 
zonder overgewicht: 9,4% versus 5,7%, OR 1,87 (1,14-3,09). Nek- en rugklachten kwamen in de totale 
groep kinderen met overgewicht of obesitas vaker voor: 9,4% versus 8,6%; OR: 1,52 (1,00-2,28) en ook in 
de groep met kinderen van 2-11 jaar: 4,7% versus 2,0%; OR: 2,75 (1,41-5,33).  

[TABEL 1] 
Voor het aantal klachten van de bovenste extremiteiten zagen wij geen verschil tussen beide groepen. Wel 

rapporteerde de totale groep kinderen met overgewicht of obesitas vaker klachten aan de onderste 
extremiteiten dan de groep met kinderen zonder overgewicht: 8,8% versus 6,4%; OR: 1,64 (1,05-2,57). We 
maakten een onderverdeling in een subgroep van heup- en knieklachten en enkel- en voetklachten. Enkel- 
en voetklachten bleken significant vaker voor te komen bij de kinderen met overgewicht of obesitas in de 
totale groep: 6,3% versus 3,4%; OR: 2,21 (1,29-3,79), en ook bij de groep van 2-11 jaar: 5,1% versus 2,4%; 
OR: 2,50 (1,22-5,16). Dit gold niet voor heup- en knieklachten.  

Klachten van het bewegingsapparaat gepresenteerd aan de huisarts 
Tabel 2 laat de episodes van klachten van het bewegingsapparaat zien, zoals deze zijn gepresenteerd aan 

de huisarts. Kinderen met overgewicht of obesitas in de leeftijdsgroep 12-17 jaar, bezochten de huisarts 
vaker met klachten van het bewegingsapparaat, dan kinderen zonder overgewicht: 31,8% versus 22,3%, OR 
1,62 (1,00-2,63). Dit betrof klachten van de nek of rug: 8,2% versus 3,9%, OR 2,23 (1,08- 4,64) en klachten 
van de onderste extremiteiten: 17,6% versus 10,1%, OR 1,91 (1,09-3,34).  

Als we de klachten van de onderste extremiteiten verder uitsplitsten, zagen we dat deze kinderen met 
name vaker voor heup- en knie klachten naar de huisarts gaan: 9,4% versus 4,6%, OR 2,18 (1,01-4,71). Er 
was geen significant verschil in frequentie van consulteren vanwege klachten van de bovenste extremiteiten 
tussen kinderen met en zonder overgewicht of obesitas.  

[TABEL 2] 

BESCHOUWING 
Wij zagen in onze studie dat kinderen met overgewicht of obesitas in het dagelijks leven vaker klachten 

hadden van het bewegingsapparaat dan kinderen zonder overgewicht. Meer specifiek hadden kinderen met 
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overgewicht of obesitas vaker klachten van nek en rug en onderste extremiteiten. Kinderen van 12-17 jaar 
met overgewicht of obesitas gingen ook vaker naar de huisarts in verband met klachten van het 
bewegingsapparaat. 

De internationale taskforce obesitas geeft aan dat in Europa ongeveer 24% van alle kinderen te zwaar is. 
Dit varieert van 10-20% in noord-Europa tot 20-35% in zuid-Europa.17 In onze populatie Nederlandse 
kinderen had 13,0% overgewicht. 

We zagen in ons onderzoek dat kinderen met overgewicht of obesitas vaker last hadden van hun enkels en 
voeten dan kinderen zonder overgewicht. Er zijn verschillende studies verricht naar de voetstructuur van 
kinderen met overgewicht en obesitas.17,18,19 Deze studies laten zien dat deze kinderen langere en bredere 
voeten hebben en een kleinere naviculaire hoogte.17 Ook hebben zij een lagere voetboog en een verhoogde 
plantaire druk, vergeleken met kinderen met een niet-afwijkend gewicht.18-19 Het lijkt aannemelijk dat de 
door ons waargenomen hogere frequentie van voet- en enkelklachten gecorreleerd is met deze structurele 
problemen. Deze hypothese is niet nieuw,19 maar geen van de voorgaande studies was ontworpen om dit 
verband tussen structurele afwijkingen en daadwerkelijke klachten te kunnen aantonen. Ook onze studie 
ondersteunt deze hypothese, echter een causale relatie konden wij niet aantonen. 

Eerder onderzoek rapporteerde ook meer rugklachten bij kinderen met overgewicht en obesitas van 7-14 
jaar oud, al was het absolute verschil niet groot.11 Dezelfde onderzoekers vonden net als in onze populatie, 
geen verschil in het voorkomen van klachten van de bovenste extremiteiten bij kinderen met overgewicht 
en obesitas vergeleken met kinderen zonder overgewicht.  

Onze studie was een dwarsdoorsnede-onderzoek en kon dus geen oorzakelijk verband tussen overgewicht 
en klachten van het bewegingsapparaat aantonen. De associatie tussen een lage lichamelijke activiteit en 
overgewicht is bekend.20 Hierdoor zou een vicieuze cirkel kunnen ontstaan: kinderen met pijnklachten van 
het bewegingsapparaat worden minder actief en daardoor te zwaar. Andersom is het mogelijk dat kinderen 
als gevolg van hun overgewicht last krijgen van hun bewegingsapparaat, waardoor zij minder gaan 
bewegen. Het is belangrijk dat men de hogere prevalentie van bewegingsapparaatklachten bij deze kinderen 
kent, zodat hiermee rekening kan worden gehouden bij het geven van leefstijladviezen. 

Beperkingen van de studie 
Er zou enige misclassificatie kunnen zijn door het gebruik van zelfgerapporteerde lengte en gewicht. Wij 

gaan er van uit dat dit slechts in beperkte mate het geval was, aangezien alle kinderen persoonlijk gezien 
werden tijdens de interviews, waardoor de antwoorden de werkelijkheid dichter zullen benaderen.21 
Daarnaast zullen de meeste deelnemers geneigd zijn om hun gewicht te onderschatten en lengte te 
overschatten, wat zou leiden tot een onderschatting van het aantal kinderen met overgewicht en obesitas.22 
Wij worden hierin gesteund door een studie waarin zelfgerapporteerde gewicht en lengte werden 
vergeleken met werkelijke gewicht en lengte.23 Hoewel er hier kleine verschillen in gewicht te zien waren, 
had dit geen impact op het beoordelen van het voorkomen van aan obesitas gerelateerde morbiditeit.  

Enige vertekening zou kunnen ontstaan doordat van de kinderen tot en met 11 jaar de ouders werden 
geïnterviewd, terwijl kinderen van 12 jaar en ouder zelf werden geïnterviewd. Het is anders wanneer een 
ouder de gezondheidstoestand in moet schatten, of het kind zelf. Dit is dan ook de reden waarom wij deze 2 
groepen apart bekeken tijdens de analyse. Ook pasten wij binnen deze 2 groepen nog een correctie voor de 
leeftijd toe. 

Alhoewel er voor het interview een non-respons van 35% was, denken wij niet dat dit tot vertekening 
heeft geleid. Het interview was zeer uitgebreid en ging niet alleen over obesitas en 
bewegingsapparaatklachten maar over de algehele gezondheid. Bovendien werd een aselecte steekproef van 
alle patiënten ingeschreven in de praktijken uitgenodigd voor het interview, onafhankelijk van het feit of zij 
wel of niet de praktijk bezochten. De kinderen die uiteindelijk werden geïncludeerd, waren op basis van 
geslacht, leeftijd en regio, vergeleken met gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek 
representatief voor de Nederlandse populatie. Van ongeveer 10% van de patiënten misten wij data over 
lengte en gewicht; wij gaan er van uit dat dit gemis at random was, gezien de uitgebreidheid van het 
interview. 

CONCLUSIE 
Ons onderzoek laat zien dat kinderen met overgewicht of obesitas vaker klachten van het 

bewegingsapparaat aangaven dan kinderen met een niet-afwijkend gewicht. We zagen tevens dat kinderen 
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met overgewicht of obesitas ouder dan 12 jaar ook vaker medische hulp zochten voor deze klachten dan 
hun leeftijdsgenoten met een niet-afwijkend gewicht.  

LEERPUNTEN 
Kinderen met overgewicht of obesitas geven vaker klachten aan van het bewegingsapparaat dan kinderen 

zonder overwicht. 
Kinderen van 12-17 jaar met overgewicht of obesitas hebben vaker contact met de huisarts voor klachten 

van het bewegingsapparaat dan kinderen zonder overgewicht. 
Het betreft vooral nek- en rugklachten en enkel- en voetklachten. 
 
Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: het Ministerie van VWS en de Stichting 

Centraal Fonds RVVZ hebben financieel bijgedragen aan de Tweede Nationale Studie. De analyses voor dit 
artikel zijn mogelijk gemaakt door interne ondersteuning vanuit de afdeling Huisartsgeneeskunde van het 
Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam. 
Aanvaard op 19 augustus 2009 

* Dit onderzoek is eerder gepubliceerd in Annals of Family Medicine (2009;7:352-6) met als titel 
‘Musculoskeletal problems in overweight and obese children’. Afgedrukt met toestemming. 
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